
 

الخليجي النشرة الخاّصة بالضرائب غير المباشرة في دول مجلس التعاون  

  ٢٠٢١أكتوبر ١٤

 

 آخر المستجّدات في المملكة العربية السعودية 

 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تنشر النسخة اإلنجليزية من الدليل اإلرشادي الخاّص بالتجارة اإللكترونية 
 

من الدليل اإلرشادي الخاّص بالتجارة اإللكترونية في   اإلنجليزيةأصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( النسخة  

 .  العربيةالمملكة العربية السعودية )"المملكة"(، والذي كان قد صدر في وقت سابق باللغة 

القيمة المضافة المطبّقة على معامالت األعمال    التوضيحات بشأن قواعد ضريبةتقديم المزيد من  ويهدف الدليل اإلرشادي إلى  

المشاركة في أنشطة التجارة اإللكترونية في المملكة. ويشمل ذلك تحديد المعاملة الضريبية ومكان التوريد ومسؤولية احتساب  

 الء في المملكة.ضريبة القيمة المضافة على المبيعات التي تندرج في إطار التجارة اإللكترونية، والتي يتّم تقديمها للعم

التجارة اإللكترونية في المملكة االطالع على الدليل اإلرشادي وتحديد مدى قيامها  أنشطة  وعليه، يتعيّن على األعمال المشارِكة في  

 .باحتساب ضريبة القيمة المضافة على معامالتها بشكل صحيح

 

بأعمالها المرتبطة  والمفاهيم  للمصطلحات  تفاعلًيا  معجًما  تُطلق  والجمارك  والضريبة  الزكاة   هيئة 
 

خاًصا بالمصطلحات والمفاهيم الزكوية والضريبية والجمركية، والذي   معجًما هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"(  أطلقت  

 .يُعدّ أول معجٍم تفاعلي يتّم إطالقه بملف واحد على المستويين المحلي واإلقليمي 

الُمعتمدة الهيئة، وذلك ألغراض تزويد   وفي هذا الشأن، يقدّم المعجم المزيد من التوضيحات فيما يتعلق بالمصطلحات  من قبل 

 المكلّفين واألفراد بفهم أفضل لكّل من المصطلحات والحاالت الواردة.

الهيئة بأّن المعجم جرى إعداده وفًقا لما ورد في األنظمة واللوائح المتعلقة بأعمال الهيئة من مصطلحات وتعابير، ليكون أوضحت  وقد  

 .األساس المرجعي في التعابير والمفاهيم اإلجرائية 

حيث يأتي تقديم هذا المعجم ويهدف المعجم إلى أن يكون أساًسا مرجعًيا لكّل ما يتعلق بالمصطلحات الزكوية والضريبية والجمركية،  

 .بدافع المسؤولية التي تتحملها الهيئة نحو بناء ثقافة متكاملة في مجاالت الزكاة والضريبة والجمارك 

يُشار إلى أّن معجم الزكاة والضريبة والجمارك يحتوي على روابط لتسهيل عملية التصّفح من خالل الضغط على األيقونة المحددة 

المصطلح والتعّرف على معناه. وقد جرى تبويب المعجم وفق الحروف األبجدية باللغة العربية، فيما تّم تضمين   للوصول مباشرةً إلى 

 .المعجم كافة المصطلحات والتعريفات المتعلقة بمجاالت الزكاة والضريبة والجمارك باللغتين العربية واالنجليزية 

من قطاع األعمال والطالب واألكاديميين االطالع على المعجم التفاعلي الذي ين والمختّصين والمكلّفين  ّّ ودعت الهيئة كافة المهتم

جرى إعداده ألغراض التوعية والتثقف. كما أكدت الهيئة في هذا الجانب أّن المعجم ال يُعدّ استشارة قانونية وال يمكن االعتماد عليه 

  .قوانين الواردة في الالئحة المعمول بها في هذا الشأن كمرجع قانوني بحد ذاته، داعيةً الجميع بضرورة الرجوع إلى نصوص ال 
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 يوًما  60تطبيق نظام الفوترة اإللكترونية في أقّل من  
 

في حين أّن المرحلة الثانية ستدخل حيز التنفيذ    2021ديسمبر    4سيبدأ تطبيق المرحلة األولى من نظام الفوترة اإللكترونية في  

. وتجدر اإلشارة إلى أنّه سيتّم تنفيذ المرحلة الثانية بشكل مرحلي، وستقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  2023يناير    1في  

الفوترة اإللكترونية وإشعار دافعي الضريبة )المكلّفين( المستهدفين في كّل مرحلة قبل التاريخ المحدد   بتحديد مراحل ربط أنظمة

 للربط بستة أشهر على األقّل.  

 

من المتوقّع أن تدخل المرحلة األولى من نظام الفوترة اإللكترونية في المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ وكما سبق ذكره، ف

  بنهاية هذه السنة.

 

( مرحلة إصدار وحفظ الفواتير اإللكترونية 1وألغراض التوضيح، فإّن تطبيق الفوترة اإللكترونية سيتّم على مرحلتين أساسيتين: )

 نظمة الفوترة اإللكترونية.( مرحلة ربط أ2و)

 

بناًء على ما تقدّم، يجب على األعمال في المملكة اتخاذ اإلجراءات الالزمة على سبيل األولوية لضمان امتثالها لمتطلبات الفوترة  

ً   60سوى أقّل من   اإللكترونية بحلول المواعيد النهائية، ال سيّما وأنه لم يتبق   ة األولى. وبالتالي،  حتى تاريخ بدء العمل بالمرحل  يوما

علي على عدم  األعمال    يتعيّن  تعّرضها ألي غرامات  لتفادي  النهائي  الموعد  بحلول  الصلة  ذات  للمتطلبات  امتثالها  التأكد من 

 االمتثال. 

 

 

 آخر المستجّدات في اإلمارات العربية المتحدة 

 ( PCAجمارك أبو ظبي تتبنى نظام التدقيق الجمركي الالحق )

 جمارك أبو ظبي نظام التدقيق الجمركي الالحق وذلك بهدف ضمان اآلتي: أطلقت 

 تسهيل اإلجراءات الجمركية وتبسيطها في مختلف المنافذ الحدودية في أبو ظبي. •

التركيز على إجراءات التدقيق الجمركي الالحق بعد استكمال البيانات الجمركية باستخدام معايير استهداف  •

 ذكية.

 م المستورد/المصدّر بالقوانين الجمركية واألنظمة المحلية.التأكد من التزا •

 

بناًء على ما تقدّم، وللتمّكن من الحصول على التسهيالت الجمركية وتجنّب دفع رسوم وغرامات جمركية إضافية نتيجة التدقيق 

 الجمركي الالحق، فمن ثّم يجب على المستورد/المصدّر: 

 االمتثال الكامل للقواعد واألنظمة الجمركية والقوانين األخرى ذات الصلة. ضمان  •

فيما يتعلق بالسلع، بما في ذلك المنشأ والقيمة والتصنيف الدقيقة  و ضمان التصريح عن المعلومات الصحيحة   •

 والكمية واستخدام رموز اإلعفاء الجمركي بصورة قانونية. 

 

 

 

 آخر المستجّدات في الكويت 

 إطالق دليل استرشادي يوضح الرسوم الجمركية التقديرية للخدمات المقّدمة لشحنات االستيراد/التصدير 



دليالً استرشاديًا حول الرسوم الجمركية التقديرية المتعلقة بالخدمات المقدمة لشحنات االستيراد  أطلقت اإلدارة العامة للجمارك  

 و/أو التصدير.  

 

ويأتي الدليل كجزء من استراتيجيات التطوير األوسع نطاقًا والتي تشمل إطاًرا تنظيميًا موّحدًا لرسوم الخدمات الجمركية وبيان 

متكام وأسلوب  أبسط  بشكل  ومواقعها الخدمات  الجمركية  اإلدارات  كافة  في  والمتاحة  الكاملة  األسعار  قائمة  إلى  باإلضافة  ل، 

 اإللكترونية.

التقديرية المستحقة على الخدمات كما   الدليل إلى توعية المستوردين/المصدّرين واطالعهم على كافة الرسوم الجمركية  يهدف 

يحددها النظام، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مفهوم الشفافية للمجتمع المقدمة لشحناتهم المختلفة، بناًء على عدة معايير  

 التجاري. 

 

 

 

 مصر العربية  آخر المستجّدات في جمهورية

 منشوًرا يوضح خطوات عمل نظام التسجيل المسبق للشحنات مصلحة الجمارك المصرية تصدر 

البحرية، وذلك  بالموانئ   بخصوص نظام التسجيل المسبق  2021( لسنة  54منشور رقم )المصرية المصلحة الجمارك  أصدرت  

 .في إطار حرصها على سرعة إنجاز المعامالت الخاّصة بهذه المنظومة

منذ أبريل الماضي  وقد صدر المنشور بعد عدة متابعات دورية تمت خالل فترة التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة التي بدأت  

  . وما تّم التوافق عليه مع الشركة المنفذة للمشروع "المصرية لتكنولوجيا المعلومات"

فيما يخّص التعامل مع الشحنات التي يتم شحنها الى الموانئ البحرية المصرية اعتباًرا من أول أكتوبر المقبل، وتخضع لنظام 

يتعيّن على المستوردين أو وكالئهم التأكد من توافر اشتراطات  ور على أنه  (، فقد نّص المنش ACI)  التسجيل المسبق للشحنات

 النظام المقررة وأهمها:

أن يكون لدى المستورد المصري حساب )حسابات( مفعّلة على البوابة اإللكترونية )نافذة( ووحدة )وحدات(  •

 توقيع إلكتروني.

 ". أن يكون لدى المصدر األجنبي حساب )حسابات( مفعّلة على منّصة "كارجو إكس •

بما في   (ACI) يقوم المصدر األجنبي بإرسال مستندات وبيانات الشحنة الكترونيا وفق ضوابط عمل نظامأن   •

 .ذلك البيانات الرقمية للفاتورة

 

التي ترد الى الموانئ البحرية، فيتم إدراج بند جمركي واحد أو    أما فيما يخّص شحنات قطع الغيار المستعملة واألمتعة الشخصية

 .الجمارك بتحديد بنود التعريفة الجمركية الفعلية عند إجراء عملية الكشف والمعاينةو أكثر، ويقوم موظف

 

 مستجّدات أخرى 

 لمساعدة المستخدمين على التعامل مع التغييرات في تسميات المنتجات جديدة  إلكترونية منظمة التجارة العالمية تطلق أداة 



وصف السلع منّسقًا يسمح بتتبّع التغييرات الحاصلة على صعيد  نظاًما    2021أطلقت منظمة التجارة العالمية في السابع من أكتوبر  

 وتصنيف السلع المتداولة. 

وتهدف إلى تقديم الدعم   2022يناير    1ق ستدخل حيز التنفيذ اعتباًرا من  التعديالت التي ستطرأ على النظام المنسّ وعليه، فإّن  

بدعم من منظمة الجمارك    األداة الخاّصة بتتبع النظام المنّسقالالزم إلى مسؤولي الجمارك والتجار. والجدير بالذكر أنّه تّم تطوير  

 العالمية. 

 .هناالمعلومات حول هذه األداة الجديدة، يُرجى الضغط للمزيد من 

 

 

إعالمية فقط وال ينبغي أخذ المشورة بها، كما أنها ال تغطي بالضرورة كافة الجوانب الخاصة  ألغراض   هذه النشرة مخّصصة

  بالمواضيع التي تتناولها. لذلك، يُرجى عدم التصّرف بناًء على محتوياتها دون الحصول على مشورة رسمية في هذا الشأن.
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